




2. Мета і завдання дисципліни «Іноземна мова у наукових 

дослідженнях» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

 Метою вивчення дисципліни є формування у аспірантів такого рівня знань, 

навичок і вмінь, який забезпечував би необхідну для науковця комунікативну 

самостійність у сферах професійного й ситуативно-побутового спілкування в 

усній та письмовій формах. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни. 

1. Наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста.  

2. Здатність до: 

 - порозуміння зі співрозмовниками і обговорення кола питань загальної та 

фахової тематики; 

 - знаходження інформації різних форм, що міститься в англомовних 

матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись 

відповідними пошуковими методами; 

 - аналізу англомовних джерел інформації для отримання даних, що є 

необхідними для володіння загальною та фаховою лексикою.  

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни. 

СK01. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок державною та іноземною 

мовами. 

2.4. Результати навчання. 

ПРН01. Опанувати концептуальні та методологічні підходи з публічного 

управління та адміністрування з урахуванням міжпредметних зв’язків, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

ПРН02. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, 

наукові та прикладні проблеми з публічного управління та адміністрування 

державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у провідних українських та міжнародних 

наукових виданнях. 



3. Програма навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Наукове дослідження та його організація. 

Інформаційна база наукових досліджень. Сучасні тенденції в освітніх цінностях і 

технологіях. 

Тема 1. Організація наукового дослідження. Сучасна інформаційна база 

наукових досліджень. 

Тема 2. Новітні тенденції в науковій сфері. 

 

Змістовий модуль 2. Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови 

науки. Економічний дискурс. Дискурс у сфері менеджменту. Науковий текст. 

Тема 3. Дискурс. Економічний дискурс. Дискурс у сфері менеджменту.  

Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки.  

 Тема 4. Жанри наукового тексту.  

Тема 5. Елементи наукового тексту. 

 

Змістовий модуль 3. Смислове згортання тексту. Реферування та анотування 

загальнонаукової та фахової літератури англійською мовою. Написання наукового 

дослідження.  

Тема 6. Смислове згортання тексту. Реферування та анотування 

загальнонаукової та фахової літератури англійською мовою.  

Тема 7. Написання наукового дослідження.  Правила оформлення наукового 

дослідження в Україні та в світі. 

Тема 8. Написання наукових статей: принципи та методи.  

 

Змістовий модуль 4. Наукова комунікація. Мистецтво презентації. Типи 

презентацій. Презентація  наукового дослідження англійською мовою. Ключові 

елементи. 

Тема 9. Форми наукової комунікації. 

Тема 10. Типи презентацій. Мистецтво презентації.  

Тема 11. Презентація наукового дослідження. Найважливіші елементи 

презентації дослідження англійською мовою. 

 

Змістовий модуль 5. Формування інноваційної культури дослідницького 

навчального закладу. Наукові проекти. Гранти. Спільні наукові проекти. 

Тема 12. Підходи до формування інноваційної культури дослідницького 

навчального закладу.  

Тема 13. Спільні наукові проекти. Міжнародні гранти.  Написання 

документів іноземною мовою на здобуття наукових грантів. 

 

 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Іноземна мова у 

наукових дослідженнях» 

 (денна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Аудиторні години  Самостійна робота 

Змістовий модуль 1. Наукове дослідження та його організація. Інформаційна база 

наукових досліджень. Сучасні тенденції в освітніх цінностях і технологіях. 

Тема 1. Організація наукового дослідження.  

Сучасна інформаційна база наукових досліджень. 

4 12 

Тема 2. Новітні тенденції в науковій сфері. 4 12 

Змістовий модуль 2. Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки. 

Економічний дискурс. Дискурс у сфері менеджменту. Науковий текст. 

Тема 3. Дискурс. Економічний дискурс. Дискурс 

у сфері менеджменту. Дискурсивні стандарти 

сучасної англійської мови науки.  

6 8 

Тема 4. Жанри наукового тексту. 6 8 

Тема 5. Елементи наукового тексту. 4 8 

Змістовий модуль 3.  Смислове згортання тексту. Реферування та анотування 

загальнонаукової та фахової літератури англійською мовою. Написання наукового дослідження.  

Тема 6. Смислове згортання тексту. Реферування 

та анотування загальнонаукової та фахової 

літератури англійською мовою. 

4 8 

Тема 7. Написання наукового дослідження.  

Правила оформлення наукового дослідження в 

Україні та в світі. 

4 8 

Тема 8. Написання наукових статей: принципи та 

методи.  

 

4 8 

Змістовий модуль 4. Наукова комунікація. Мистецтво презентації. Типи презентацій. 

Презентація  наукового дослідження англійською мовою. Ключові елементи. 

Тема 9. Форми наукової комунікації. 4 8 

Тема 10. Типи презентацій. Мистецтво 

презентації.  

4 8 

Тема 11. Презентація наукового дослідження. 

Найважливіші елементи презентації дослідження 

англійською мовою. 

4 8 

Змістовий модуль 5. Формування інноваційної культури дослідницького навчального 

закладу. Наукові проекти. Гранти. Спільні наукові проекти. 

 

Тема 12. Підходи до формування інноваційної 

культури дослідницького навчального закладу.  

6 12 

Тема 13. Спільні наукові проекти. Міжнародні 

гранти.  Написання документів іноземною мовою 

на здобуття наукових грантів. 

6 12 

Разом 60 120 

 

 



5. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть 

годин 

 

. 

За тематикою курсу: 

 Читання та переклад матеріалів.  

 Реферування, анотування, підготовка та презентація доповідей,  

обробка матеріалів Інтернет за вищевказаною тематикою. 

 Складання плану тем. 

 Написання анотацій статей за тематикою курсу 

Складання та вивчення термінологічного словника 

 

30 

30 

 

 

30 

30 

Разом: 120 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова у наукових 

дослідженнях» використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- реферати, есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- екзамен. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Іноземна мова у 

наукових дослідженнях»  визначається за шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ЗУНУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 №  Найменування Номер теми 

1. комп’ютери 1-13 

2. мультимедійне устаткування 1-13 
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